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 Golfová legenda Tomáš Hradecký

Od: Miroslav Kozel <mkjh@seznam.cz>
Odesláno: 29. dubna 2013 10:00
Komu: tomashradecky@volny.cz
Předmět: RE: Dotaz

Dobrý den pane Hradecký, 

děkuji za rychlou, avšak ne potěšitelnou odpověď. Život mě naučil nikdy neříkej nikdy a věř a víra tvá ti pomůže. Tedy ne úplně na vše to zafunguje, ale v 
poznání sama sebe i okolí to platí hodně, 

O Vás jsem se dozvěděl včera z internetu, když jsem hledal více informací okolo klánovického golfu. Prošel jsem si vaše stránky zavzpomínal na lidi, které se 
na vašich stránkách objevují a s nimiž jsem měl to štěstí, že jsem se mohl i potkat. 

Víte paní Bažantovou neznám a vlastně ani nikoho kdo byl kdo v novodobých dějinách klánovického golfu. Sám mám velice těsné vazby na vedlejší újezd, kde 
bohužel bydlí dnes již jen můj bratranec s rodinou, starají se o těžce nemocnou maminku a tatínek i jejich prvorozený syn již zemřel též. Já osobně jsem se 
vlastně dostal do této klánovické restaurace poprvé před nějakými sedmi lety, kdy jako vyhlášeného mlsouna mě pozval motolský člen na výborný čekoládový 
dortík -zákusek ke kávě ..... 

Později jsem i s bratrancem diskutoval o obnově klánovického hřiště a ač byl ze začátku ostře proti, tak jsem mu objasnil v čem spočívá golfové hřiště i jeho 
údržba včetně zátěží - ty tu samozřejmě jsou také - intenzívní pěstování trávy,údržba, doprava,golfisté a další lidi kolem, 

nu a když dobře nevystihnete místní podmínky a nevyjdete místním lidem vstříc, tak těžko můžete uspět - sám dobře vím o čem hovořím, neboť jsem měl před 
dvaceti lety na starost maličkost - přesvědčit jednoho jediného vlastníka, aby prodal svůj pozemek i s malým konzumem, kde vyroste velká finanční instituce - 
měl jsem na to dva roky a on za rok a něco prodal za normální cenu plus nový krám a byl vcelku spokojen, já jsem po dokončení díla již tak spokojen nebyl, 
protože investor neprovedl celou demolici jednoho uličního bloku a navíc stavaři špatně založili stavbu o metr výš, než byla linie okolních staveb, takže 
nakonec paskvil, na který se dá zvyknout, ale je to škoda.... 

Jejda ujel jsem od púvodního tématu- takže díky tomu, že má zemědělské vzdělání by bratranec byl nakonec asi  pro a sám měl zájem golf zkusiti. 

Zatím tedy nevím, zdali by se dalo něco pro obnovu restaurace a golfu udělat - vždy existuje výjimka se kterou se dá pracovat , prvek náhody atd....já sám 
teprve nyní tuto část prahy a okolí poznávám, neb v Praze bydlím teprve čtvrtým rokem a ze sídliště černý most to není daleko a při cyklovýletu nyní hledám 
koncový bod - pivo či káva a zpáteční cesta...... 
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Dovolil jsem si trochu se rozepsat a sdělit vám, že ve svých 53 letech jsem ještě optimista, který věří, že slušnost, tradice, čest i pokora nejsou sprostá slova. 

  

S úctou  

  

MireKozel 

---------- Původní zpráva ---------- 
Od: Golfová legenda Tomáš Hradecký <tomashradecky@volny.cz> 
Datum: 29. 4. 2013 
Předmět: RE: Dotaz 

 

Dobrý den pane Kozel  

Mám informací a to takovou že restaurace au driving range navždy majitelé uzavřeli, protože Praha změnila uzemní plán na lesní porost a ne 
na SO2.  Nevím jak jste znal paní Bažantovou ale podle mě za vším stojí ona. Protože jednala od začátku s lidmi arogantně a rozhádala 
občané Klánovic.  Golfisté kteří to tam rozjížděli  golfově  společensky a scházeli se tam a dělali malé turnaje tak je postupně naštvala  a oni 
šly do jiných klubů. Nevím jestli mě znáte od vidění nebo z mých stránek. já jsem bojoval za Klánovický golf kvůli mé matce, která tady 
s golfem  začínala a také za něj bojovala než zemřela.     
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From: Miroslav Kozel [mailto:mkjh@seznam.cz]  

Sent: Sunday, April 28, 2013 8:58 PM 

To: tomashradecky@volny.cz 

Subject: Dotaz  

  

Dobrý den,  

náhodou jsem při hledání otevření klánovické golfové restaurace narazil na Váš odkaz a tak jsem s chutí, coby golfový nadšenec prošel pár míst 
i lidí, které pri své pouti golfem poznal.  

omlouvám se za svou přímost, ale nemáte náhodou informace, jak to bude v této sezoně vypadat s restaurací i golfováním v Klánovicích?  

  

S pozdravem  
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MireKozel  

Černý most  

=  
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